
 
 

 

 

 

MOTIE vreemd orde van de dag 
 
Onderwerp:  Buitensport-speeltuin Oeverdijk Scharwoude (agendapunt 2.05) 

 

De raad van de gemeente Koggenland, in de vergadering bijeen op 5 oktober 2020  

 

Constaterende dat: 

 Aan omwonenden, leden van het doeteam en andere geïnteresseerden door het 

Recreatieschap West-Friesland en de Alliantie gevraagd is actief ideeën aan te dragen voor de 

(her)inrichting van het gebied de Oeverdijk Scharwoude voordat het  definitief ontwerp 

wordt vastgesteld; 

 De oeverdijk een prachtig heringericht gebied wordt, waar ruimte is voor sport, recreatie en 

natuurbeleving; 

 Bij de locatie Ootje Konkel een tweede opgang wordt gemaakt om op de omringdijk te 

komen waarbij het mogelijk is om via een trekpondje over het binnenwater te komen, en 

direct in contact te zijn met de natuu;.  

 Het Doeteam positief is over het inrichten van het gebied voor sport, spel, recreatie, natuur 

en educatie. 

 

Overwegende dat:  

 Bij de locatie Ootje Konkel veel kinderen en jongeren komen; 

 Kinderen en jongeren vanuit Scharwoude en via Ootje Konkel middels de dijkopgang in 

contact kunnen komen met het te ontwikkelen natuurgebied waar straks van alles te beleven 

valt;  

 Door op jonge leeftijd waardering te krijgen voor natuur- en milieuwaarden via sport, spel en 

natuur- en milieueducatie zullen jongeren zich in de toekomst milieubewuster gedragen;     

 Het gebied zich leent voor buitensport, spelactiviteiten en contact met de natuur voor jong 

en oud; 

 De gemeente het doeteam kan ondersteunen om dit lokale initiatief adequaat uit te werken. 

 

Verzoekt het college: 

1. In samenspraak met het doeteam en jongeren uit Scharwoude een buitensport-speelplaats te 

ontwerpen (hufterproof) die aangeboden kan worden aan het recreatieschap en de alliantie 

voordat het definitief ontwerp is afgerond; 

2. Middelen beschikbaar te stellen via programma 3 wonen en ondernemen - vitaal 

koggenland/inwonersparticipatie – lokale initiatieven, naast de middelen van de provincie 

(meekoppelkansen) om deze buitensport-speelplaats te realiseren; 

3. De raad te informeren over het ontwerp en de mogelijke kosten voordat het aangeboden 

wordt aan het recreatieschap t.b.v. het definitief ontwerp; 

4. Een excursie(s) te ondernemen naar soortgelijke buitensport speelplaatsen in de buurt zoals 

vooroever Nesbos in Medemblik/Wervershoof. 

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

Ondertekend door:  

 

PvdA/GroenLinks 

 

Saskia Borgers.  

 


